ANUNCI
De Xarxa Audiovisual Local, SL pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de subministrament (exp. 19 - 2018)
1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Xarxa Audiovisual Local, SL.
b) Número d’identificació: 8000844016.
c) Dependència que tramita l'expedient: Xarxa Audiovisual Local, SL
d) Tipus de poder adjudicador Poder Adjudicador No Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Comunicació local
f) Número d'expedient: 19 - 2018

2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Xarxa Audiovisual Local, SL.
b) Domicili: Travessera de les Corts, 131-159, Recinte Maternitat Pavelló Cambó
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08028.
d) Codi NUTS: 3 ES511
e) Telèfon: 9350800667.
f) Adreça electrònica: serveisjuridics@laxarxa.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=vi
ewDetail&idCap=14543373
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 28/12/2018
Horari d’atenció: 9.00 a 14.00 h.

3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I
MANTENIMENT, EN MODALITAT D'ARRENDAMENT, DEL SISTEMA
D'IMPRESSIÓ DE LA XAL.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades:
No.
d) Lloc d'execució: Barcelona
e) Termini d'execució: 5 anys des de la data de formalització del contracte.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 30120000-6
h) Codi NUTS: ES511
4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministrament
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
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e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 65.100 euros sense IVA
6 Admissió de variants: No
7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5%
8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no
b) Solvència: la documentació acreditativa de la solvència només haurà de ser
presentada pel licitador proposat com a adjudicatari en el termini previst en la
clàusula 1.18 del present plec i en els termes que es detallin al requeriment.
a) Solvència econòmica i financera:
Mitjans:
-

Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals, o bé,

-

Declaració sobre el volum de negocis dels últims tres anys en l’àmbit d’activitats
corresponent a l’objecte del contracte

Import mínim:
-

Assegurança RC: import igual o superior a 80.000.-€

-

Volum anual dels negocis: 225.000.-€

Acreditació documental:
S’aportaran certificats i documents entre els següents: certificació bancària, pòlissa o
certificat d’assegurança per riscs professionals, comptes anuals o declaració de l’empresari
indicant el volum de negocis global de la empresa.
b) Solvència professional o tècnica:
Mitjans:
Per tal de garantir la qualitat del servei, els adjudicataris hauran de garantir que disposen
de les certificacions:
o ISO 9001 (gestió de la qualitat)
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o ISO 14001 (gestió ambiental)
o ISO 27001 (seguretat de la informació)
o ISO 28000 (responsabilitat social)

Acreditació documental:
S’aportaran originals de les certificacions o còpies acreditades mitjançant declaració
responsable.

9 Criteris d’adjudicació:
Criteris d'adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:


Criteris avaluables de forma automàtica (100 %)

- Preu ofert.............................. fins a 100 punts, desglossats de la forma següent:


Part fixa: 90 punts



Preu còpia grup A i B: 5 punts



Preu còpia grup C: 5 punts

La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la
màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs.
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits
següents:
 Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
 Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta
més elevada.
 Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
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còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més
de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
 Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin
superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el
nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre
les tres ofertes de menor quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en
la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a
la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article
42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més
baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
En tot cas, la XAL es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu
entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris
assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.

10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Vegeu la clàusula 2.2
del PCAP

11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 28/12/2018 a les 23.59
b) Presentació d’ofertes: S'acceptarà únicament la presentació Electrònica

12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Xarxa Audiovisual Local, SL.
b) Lloc: Travessera de les Corts, 131-159, Recinte Maternitat Pavelló Cambó
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08028.
c) Data: 4/1/2019
d) Hora: 11.00
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les
proposicions és públic.
13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o castellà
14 Recurs
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a) Òrgan competent en procediments de recurs: XARXA AUDIOVISUAL LOCAL,
SL.
b) Lloc: Travessera de les Corts, 131-159, Recinte Maternitat Pavelló Cambó
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08028.
c) Termini per presentar recurs:
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria
de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el
termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent al de la remissió de la
seva notificació. La data de remissió és la que consta en el registre de sortida.
15. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: No
4 de desembre de 2018

Francesc Pena Carbó
Conseller Delegat
Xarxa Audiovisual Local, SL
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